SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE OFS PÍSEK
Tylova ulice 395 , 397 01 Písek, ŘEZÁČ Michal mob: 604856457

------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis STK č. 16 ze dne 15.11.2022
Přítomni: Řezáč Michal, Peklo Michal

Soutěže - schválení odehraných utkání:
OP II. třída muži
- 13. kolo (schváleno)
OP starší přípravka sk. „A“ - 11. kolo (schváleno)
+ dohrávka
OP starší přípravka sk. „B“ - 11. kolo (schváleno)
+ dohrávka

Chyšky - Hradiště „C“
Písek „C“ - Čimelice

Změny termínů:

Různé:
-

STK uzavírá podzimní část mistrovských soutěží OFS Písek. Všechna mistrovská
utkání v soutěžích mužů a mládeže prohlašuje za odehraná a tabulky podzimní části
v soutěžích OFS jsou platné.

-

STK a KM vyhlašují termín Vánočních halových turnajů OFS Písek
ve dnech 27. a 28.12.2022 ve sportovních halách TJ Sokol Písek.
Přihlášky zasílejte mailem na sekretariát OFS Písek (ofspisek@seznam.cz)
Termín uzavření přihlášek je 28.11.2022
Turnaj vyhlášen pro kategorie:
Starší žáci
Mladší žáci
Starší přípravka
Mladší přípravka I. a II.

-

STK informuje o rozhodnutí VV OFS Písek ze dne 30.09.2022 ohledně vyhlášení
ceny Fair play v rámci všech mistrovských soutěží OFS Písek. STK žádá oddíly o
spolupráci, pokud zaregistrujete jakýkoli podmět zašlete informace na sekretariát OFS.

-

STK a KM informuje oddíly o termínu konání turnaje J.Šurala , který se koná dne
17.11.2022 na hřišti v Českých Budějovicích a v Roudném.
Nominace hráčů je přílohou zprávy STK.

-

STK a KM vyhlašuje termín Mikulášského turnaje 3+0 ve Sportovní hale v
Čimelicích. Termín konání turnaje 4.12.2022. Termín uzávěrky přihlášek je
25.11.2022. Přihlášky zasílejte na ofspisek@seznam.cz

-

STK a GTM oznamují termín DOŠKOLENÍ trenérů licence „C“.
11.01.2023 v OtavAreně a na UMT v Písku.

Příští zasedání STK bude ve čtvrtek dne 1.12.2022 od 14,00 hod. ve sportovní hale v Písku.
Proti rozhodnutí STK se mohou oddíly odvolat do 7 dnů k ORK OFS Písek.
Poplatek za odvolání stanoví příloha č. 1 Procesního řádu FAČR a musí se uhradit
před podáním odvolání.

V Písku dne 15.11.2022

STK OFS Písek

